
7-a kongreso de kroataj esperantistoj en Zabok

kun ampleksa Esperanta libroekspozicio

Prezidento Stjepan Mesić akceptis delegacion de 

Kroata Esperanto-Ligo
Kroata karavano en Universala Kongreso en Vilno, Litovio 

Malkovrita valora manuskripto de poeto Đuro Rašan 

Kroatio gastigis Renkontiĝon de esperantlingvaj verkistoj



 tempo - gazeto de kel

Karaj legantoj!
Renkontiĝo de lernantoj 

en Kostrena kaj Renkontiĝo de 
gejunuloj en Rijeka enkondukis nian 
riĉan sezonon, kiujn per stampeda 
rapido sekvis partopreno de teatra 
grupo de elementa lernejo „Mladost" 
en Francio.

Tuj sekvis ampleksa 
ekspozicio de Esperantaj libroj en 
Zabok, la 7 a kongreso de kroataj 
esperantistoj en Zabok, la akcepto 
de Ia delegacio de Kroata Esperanto- 
Ligo ĉe Prezidento de Respubliko 
Kroatio Stjepan Mesić. (La eventojn 
el Zabok resumas en enkonduka 
artikolo Radenko Milošević.)

SAT havis sian kongreson 
julie en Zagrebo. Delegacio de KEL 
kaj SAT vizitis Kroatan centron por 
senminigo. Preparoj por la granda 
karavano al Vilno interplektiĝis 
kun Renkontiĝo de verkistoj en la 
departamento Krapina-Zagorje. En 
Vilno Osijek gajnis premion por 
infanverko de la jaro: Antoaneta 
Klobučar por „Rakontoj sub la lito".

Refreŝigis nin ĉiujn Litovio 
kun siaj kongresaj programoj 
sed hejme atendis nin surprizoj: 
Gejunuloj David Rey Hudeček kaj 
Jelena Lončarević reprezentis la 
ĝemelan Zagrebon en simpozio en 
Cluj-Napoca en Rumanio.

Prezidanto de KEL Dalibor 
Brozović publikigis libron en la 
kroata kun ĉapitro pri UKen Zagrebo 
2001!

Josip Pleadin malkovris 
nekonatan poemaran manuskripton 
el la plumo de Duro Rasan, kiu per 
aŭtentika voĉo kontribuas al la 
monda Esperanta poezio.

Membro de Esperanto- 
Societo „Viktor Mihoviiiĉ" el 
Karlovac Jelka Glumičić proponita 
por Nobelpremio pri paco!

Radenko Milošević preparis
Esperantan kaj kroatan

kompaktdiskojn pri la ekspozicio kaj 
kongreso en Zabok.

La sezonon kronas la 16a 
Montkabana Renkontiĝo en Baške 
Oštarije sur la monto Velebit, en 
aranĝo de Kroata Esperanta Junulara 
Asocio kaj Studenta Esperanto- 
Klubo. Por atingi la altecon de 915 
m super la maro, ŝnuras siajn laĉojn 
partoprenantoj el 11 landoj.

Novaj kursoj pretas. 
Septembras. Viglas en nia estonta 
ejo en Vodnikova 9 por kiu dum 2 
O alvenis preskaŭ 10.000-eŭra 

ribuo de niaj membroj. Al ĉiuj 
tre tre koran dankon!

Esperanto-Societo" Bude 
Borjan" festas bojarojn de sia ekzisto. 
Koran dankon al la fondintoj!

Kroata Esperanto-Ligo 
festas 60 jarojn de post la registriĝo 
de sia postmilita statuto lare ae 
Ivo Lapenna. Por la festantoj, juna 
pentristo Ivan Novak desegnis 
florbukedon.

La titolpaĝon de nia 
septembra numero ornamas la 
ĉefverko de la sezono - katalogo 
pri la ekspozicio Esperanto en 
literaturo kaj politika vivo de 
Kroatio - volumo kiu dokumentas 
kio ni estas kaj kion ni faris. (Dankon

al Radenko Milošević kai Snježana 
Habulin pro la havigo de rimedoj 
kiuj ĝin ebligis.).

Nekonata fotisto el la Oficejo 
de la Prezidento kontribuis per la 
foto de la delegacio de KEL, Kun la 
urbestro de Zabok Ivan Hanžek ĉe 
la Prezidento Stjepan Mesić.

Ni el Zagrebo salutas 61 
aliajn landajn Asociojn de UEA kaj 
deziras al ĉiuj uzi kaj ĝui Esperanton, 
laŭ siaj ebloj. Ni faras.

S. Štimec

Desegnaĵo de Ivan Novak por la 
6O-a jubileo de KEL.
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ZABOK
U IŜ. .T :9 X, de jurta 1&15

1 1 Jj KONGRESO DE
ESPERANTISTOJ LA SEPA KONGRESO 

DF. KROATIAJ ESPERANTISTOJ

En la jubilea jaro 2005 por la monda Esperanto-movado, jarcenton post la unua Esperanto kongreso okazinta en Boulogne sur Mer, la kroatiaj esperantistoj organizis sian 7-an kongreson en la urbo Zabok, sub la alta protektanteco de la prezidento de la Respub liko Kroatio s-ro Stjepan Mesio Ĝi estis organizita helpe de Ia urbo Zabok en bazlernejo „Ksaver Ŝandor Gjalski” la 18-an kaj 19-an de junio. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ cent esperantistoj el la tuta lando. Krom esperantistoj, la kongreson partoprenis ankaŭ iamaj esperantistoj kaj reprezentantoj de socio-politika icaj publika vivo de la departamento kaj la urbo gastiganto.Per ĉi tiu kongreso Kroata Esperanto-Ligo elpaŝis en neesperantistajn mediojn, kio donis al la Ligo novajn instigojn por eston taj aktivecoj.Ĉe la malfermo la urba koruso de Zabok, sub la gvidado de la muzikmajstro Aleksandar Sandor Pavišić kantis la kroatan kaj Esperantan himnojn: „Bela nia patrolando” kaj “La Espero”, kaj du salutkantojn el regiono de Zagorje.

Kreita por ebligi pli konvenan kaj pli facilan interkompreniĝon inter homoj el diversaj landoj, dum pli ol centjara praktika uzado Esperanto atestigis kiel vivanta kaj esprimriĉa lingvo Tion atestis ankaŭ la kongresaj temoj: “EŬROPA UNUIĜO KAJ INTERNACIA LINGVO ESPERANTO KIEL FUNDAMENTO DE EŬROPA IDENTECO" kaj “POLITIKA PENSO EN HRVATSKO ZAGORJE DE 1L1R1SMO ĜIS LA MEMSTARA ŜTATO"La Kongreso akceptis Proponon de procedo por enkon
duko de Esperanto kiel oficialan lingvon en Eŭropan Union (vidu la tekston sur paĝo 4). Estis akceptita la decido, ke Kroata Esperanto-Ligo sendu la Proponon al plua pritrakto al ĉiuj Esperanto- organizaĵoj de la ŝtatoj-membroj de Eŭropa unio, samkiel al Esperan- to-organizaĵoj de ŝtatoj kandidatoj: Bulgario, Rumanio kaj Kroatio.Kiel kutime estis publikigita Kongresa libro kun resumoj de 
la referejoj en la kroata kaj Esperanto.

ZABOK, 18-an kaj
19-an de junio 2005 KONGRESA LIBRO

EKSPOZICIO: Kiel parto de la kongresa programo estis organizita libroekspozicio (de la 10 a ĝis la 18-a cle junio). Ĝi montris literaturan riĉecon. La ekspozicio estis organizita kunlabore kun la Urba biblioteko “Ksaver Ŝandor Gjalski” el Zabok, sub la aŭspicio de Ministerio pri kulturo de la Respubliko Kroatio La solena malfermo, kiun partoprenis la urbaj kaj departamentaj reprezentantoj, okazis la 10-an de junio. En la antaŭparolo de la katalogo estis akcentinta: „Intenco de ĉi tiu libreto ne estis kompletigi ĉion kio estis skribita en Esperanto aŭ tradukita el kroata lingvo en Esperanton, sed publikigi komence la plej signifoplenajn verkojn.” La katalogo tamen iĝis iomete pli ampleksa ol oni planis.
ĴURNALISTA KONFERENCO: La 8-an de junio en la sidejo de la Urba registaro okazis konferenco por ĵurnalistoj. Nomo de la organizantoj la konferencon partoprenis vicprezidanto de KEI. Radenko MiloŠević, KEL sekretario Spomenka Ŝtimec, aktorino Vida Jennan, membro de la prezidantaro, aŭtorino de la katalogo kaj ple numadministrantino de la Kongreso Snježana Habulin, la urbestro Ivan Hanžek kaj reprezentanto de la urbo en la Organiza kongresa komitato Tihomir Vrančić. Partoprenis ^ĵurnalistoj de Radio Zabok, 

Radio Kaj, Radio Stubica,Jutarnji list, Vjesnik, Hina kaj Zagorski list. La kongresajn eventojn anoncis: Večernji list, (Rubriko Zagreb, la 25an de aprilo), Zagorski lisi, (la 9an de junio kaj la 16an kaj la lOan de junio), H7V Redakcio el Krapina, Radio Zlatar, Radio Kaj. Artikolojn post la ekspozicio publikigis: Vjesnik, (Rubriko pri kulturo, la 20an de junio), Večernji lisi, (informoj cl la lando, la 20an de junio), Zagorski 
list, (Rubriko pri kulturo, la 23an de junio).

FLORKRONOJ: Komuna delegitaro de Kroata Esperanto Ligo, Urba registaro de la urbo Zabok kaj de la Urba konsilantaro de Zabok, la 8-an de junio, metis en la zaboka tombejo florkronojn sur la monumenton de la falintaj en la Hejmdefenda milito kaj sur la tombon de kroata verkisto kaj politikisto, Zabok-ano Ksaver Sandor Gjalski, okaze de 70-a datreveno post lia morto.
EKSKURSO AL HRVATSKO ZAGORJE: La kongresa ekskurso gvidis al Hrvatsko zagorje la 19-an de la junio. La perbuŝa vojaĝo komenciĝis en Zagreb kun haltoj en Gornja Stubica kaj Marija Bistrica. La ekskurso finiĝis per kantado ĉe komuna tagmanĝo en Zlatar Bistrica.
AKCEPTO ĈE IA PREZIDENTO (Vidu la foton en “Karaj legantoj”, paĝo 2): La delegacion de Kroata Esperanto-Ligo akceptis en sia rezidentejo prezidento de la Respubliko Kroatio s-ro Stjepan Mesio la 20-an de junio. La delegacio konsistis el: vicprezidantoj Radenko Milosevic kaj Vjekoslav Morankic, sekretariino Spomenka Ŝtimec, membro de la prezidantaro Vida Jennan, kaj urbestro de Zabok Ivan Hanžek. La delegitaro informis la prezidenton pri okazigita 7-a kongreso de kroatiaj esperantistoj en Zabok, pri la konkludoj kaj pri estontaj aktivecoj. La prezidento aparte interesiĝis pri la politika agado de esperantistoj lige al enkonduko de Esperanto kiel unu el la egalrajtaj lingvoj en Eŭropa Unio. Interesis lin ankaŭ kia estas pozicio de Esperanto en lernejoj. La Delegacio donacis al li Plenan Ilustritan Vortaron.
KOMPAKTDISKO: Pri la kongreso estis farita dulingva KD kiu prezentas diversajn erojn de la Kongreso bilde, tekste Kaj sone. Gi estas unika dokumento pri unu el niaj Esperantaj eventoj.

Radenko Milosevic
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PROPONO
de procedo por enkonduki Esperanton 

kiel oficialan lingvon en Eŭropan Union

Dum la 7-a kongreso de kroatiaj esperantistoj, okazinta la 18-an kaj 19-an de junio 2005 en Zabok, Respubliko Kroatio, estis akceptita la decido, ke Kroata Esperanto- Ligo sendu ĉi-tiun Proponon al plua pritrakto al ĉiuj Esperanto-organizaĵoj oe la ŝtatoj-membroj de Eŭropa unio, samkiel al Esperanto-organizaĵoj de ŝtatoj- kandidatoj: Bulgario, Rumanio kaj Kroatio.
Per strebado al ekonomia kaj mon-uniokiel antaŭkondiĉo por unueco de var-mona merkato kaj fluo de laborforto kaj kapitalo, estis enkondukita unueca eŭropa valuto - eŭro. Ekzisto de tia unueca valuto en plejmulto el la membroŝtatoj de Eŭropa unio, donas instigon por nova provo, kies celo estus pli racia funkciado de la Unio kaj pli egalrajta partopreno de ĉiuj ŝtatoj-membroj, nome per enkonduko de Esperanto kiel unu elinter la oficialaj lingvoj de Eŭropa unio.
Procedo de kreo de la oficiala lingvo, kiu estas oficiala en neniu ŝtato-membro de Eŭropa unio, ĉar post aliĝo de unuopa ŝtato al la membraro de Eŭropa unio ĝi alportos sian nacian lingvon inter la iam ekzistantajn oficialajn lingvojn de Europa unio, devas esti efektivigita laŭ modelo de la procedo por enkonduko de la unueca valuto eŭro en Eŭropa unio. Ĉar la procedo de enkonduko de la unueca valuto en plej multaj ŝtatoj-membroj de Eŭropa unio daŭris iom pli ol 30 jarojn, kaj ankoraŭ ĝi ne estas akceptita de ĉiuj membroj, estas necese por enkonduko de Esperanto preskribi pli facilan procedon, kiun ni proponas en fundamentaj fazoj kiel sekvas:
1. Fondi respektivan eŭropan komisionon por gvidi la procedon de enkonduko de Esperanto inter la oficialajn eŭropajn lingvojn.
2. Unuopaj ŝtatoj akceptas aŭtonomajn decidojn pri aliĝo al la procedo de enkonduko laŭ reguloj de la Unio por enkonduko de Esperanto kiel unu el la oficialaj lingvoj de la Unio kaj sendas decidojn de siaj parlamentoj al respektiva instanco de la Unio.
3. Iom post iom laŭleĝe realigi eblecojn por ke unuopaj funkciuloj kaj oficistoj de la Unio parolu kaj uzu Esperanton, kio faros spacon por enkonduko de pluraj tradukistoj, kiuj estas bonaj spertuloj pri Esperanto.

4. Samtempe estu kompilataj komputiligitaj vortaroj Esperanto-nacilingvaj kaj inversaj, kio ebligos pere de Esperanto kiel pontolingvo, harmoniigon kaj samsignifigon de ĉiuj uzitaj terminoj. Por ĉi tiu fazo gravas mencii, ke ĝi devas esti “neperforta fazo”, dum kiu ankaŭ plue ĉiu povas uzi la propran nacian lingvon en senpera kaj alia komunikado, sed ankaŭ uzado de Esperanto estas permesata.
5. Ĉiuj leĝoj, tekstoj, kontraktoj kaj aliaĵoj, kiel ekz.: leĝaj preskriboj, ekonomiaj statistikaĵoj ktp. estu publikigataj ankaŭ en Esperanto.
6. Kaj fine, la kompetenta organo de Eŭropa Unio akceptu decidon, ke ĉiu skriba komunikado, krom en naciaj lingvoj, havu devige samspecan tekston ankaŭ en Esperanto, por ke Esperanto estas unu el la oficialaj lingvoj de la Unio.

KOSTRENA 2005

Kostrena estas la nomo kiu sidas en la koro de esperantligvaj 
lernantoj kaj instruistoj. Tie en majo renkontiĝis la kvaran sinsekvan 
jaron lernantoj pri Esperanto, por konkeri „Pokalon Kostrena" por 
sia scio pri Esperanto. Inter la komencantoj elstaris ĉi-maie Dobrila 
Avramoviĉ el Elementa lernejo Pećine en Rijeka, Filip Valjak el Ele
menta lernejo Retkovec kaj Domagoj Šebečić el „Mladost". Inter la pro
gresintoj la plej bonan scion montris Tea Simiĉiĉ kaj Anamarija Gudelj. 
La partoprenintoj ekskursis al insulo Krk kaj revenis hejmen ne nur 
kun pokaloj sed ankaŭ kun libro >yAlico en mirlando".

RIJEKA 2005

Dum Esperanto-Domo en Kostrena gastigis gelernantoj, 
en Rijeka okazis Renkontiĝo de gejunuloj, lli traktis temon de naciaj 
kulturoj kaj naciaj lingvoj kaj europa identeco. Prelegis Judita Rey 
Hudeĉek kaj Zlatko Tiŝljar. Apartan plezuron alportis la alveno de gas
toj el Budapeŝto, gviditaj de instruistino Kovacs Marta. La organizanto 
estis Esperanto Societo Rijeka

(Informis: V. Morankic)

ESPERANTO-GRUPO DE ZAGREBA 
ELEMENTA LERNEJO „MLADOST" 
GASTIS EN TOULOUSE

Esperanto-grupo el elementa lemejo 
„Mladost" preparis teatraŭon kaj partoprenis 
kun siaj samlernejanoj kiuj lernas la francan en 
la infanteatra festivalo en Francio. La urbo Tou
louse gastigis la lernantan ensemblon Fajreroj 
kaj la teatran programon en pupteatra tekniko 
titolitan Sonorilo serĉas feliĉon. La tekston de 
Zei jka Horvat-Vukelja esperantigis Marija 
Jerković. Ŝi ankaŭ reĝisoris la teatraĵon. Sono
rilo, Koketo, Bovino, Hundo kaj du ŝafoj ravitaj 
revenis el Francio kaj dankas al siaj francaj gas
tigantoj kaj Ministerio pri klerigado kiu kun 
financis la vojaĝon kaj al la karaj gepatroj kiuj 
kreis la teatrajn kostumojn. La franca statuo el 
Toulouse ornamas la Esperantan oficejon en 
Zagrebo.

Dankon pro la subteno al

ZG _■
ZAGREB

ESPERANTO EN LA LERNEJA GAZETO EN SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Tihomir Lovriĉ, profesoro pri religio en lernejo Sv. Križ 
Začretje publikigis en la lerneja gazeto riĉajn informojn pri Esperanto. 
Kunhelpis al li verki pri la lingvo lernantino Kristina Mak.
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ĜEMELA URBO CLUJ-NAPOCA INVITIS
Cluj-Napoca en Rumanio invitis Esperantan delegacion el la ĝemela urbo Zagrebo al 

simpozio okazinta inter la 29-a kaj 30-a de julio pri la temo “Esperanto - vojo de intemacia 
kompreno kaj interkompreniĝo”. Esperanto-Societo „Bude Borjan" direktis tien siajn plej junajn 
membrojn David Rey Hudeček kaj Jelena Lončarević. Sekvas la prezento de Davir Rey Hudeček 
pri Esperanto en lia vivo.

ESPERANTO EN MIA VIVO
Mi estas David Rev Hudeĉek, esperantisto el Zagrebo, kaj oni diris al mi ke mi ion diru pri mia esperantista vivo. Facile dirite, sed malfacile por fari. Ĉar ĉiu Kutima esperantisto sian esperantistan biografion komencas per frazo: “Mi esperantigis en lajara..”, aŭ “Mi lernis Esperanton ĉe..:'.Tion mi ne povas fari. Ĉar, fakte, mi ne scias kiam komenciĝis mia verda vivo. Mi ne havas daton de mia esperantistigo, mi neniam lernis Esperanton ĉe iu kurso.En esperantista mondo multas infanoj denaskuloj, sed mi ne estas denaska esperantisto ĉar mi ne ekparolis en tiu ĉi lingvo. Tamen, mian unuan esperantistan aranĝon mi partoprenis antaŭ mia naskiĝo. Mia patrino ne sciante ke mi alvenos al tiu ĉi mondo partoprenis internacian esperantistan vojaĝon tra Turkio kune kun homoj el pli ol 30 landoj. Esperantistoj estis la unuaj kiuj venis vidi min post mia naskiĝo. Inter ili mi kreskis.Lingva kaj nacia Babilono estas al mi kutima afero. Mia patro estas boliviano, mia patrino estas kroatino. Mi estas kroato, sed miaj avoj kaj praavoj, avinoj kaj praavinoj laŭnacie estis ankaŭ galegoj el Hispanio, Keĉu-ilidianoj el Peruo, ĉeĥoj el Moravio, kaj Hungaroj, laŭdire, el tiu ĉi regiono de Rumanio, kaj el Kroatio. Por ke la afero estu pli kompleta mi aldonu, ko mia baptopatrino estas makedonino kaj la makedonan lingvon oni povas ofte aŭdi ĉe ni hejme. Mi naskiĝis kaj vivas en Zagrebo, sed miaj familianoj troviĝas en Kroatio, Bolivio, kaj Bosnio. Do, lingva kaj nacia haoso ĉiraŭas min de ĉiam.Ĉu pro tio, aŭ pro la fakto ke mia patrino estas "ĝisosta esperantistino”, Esperanto por mi neniam estis raraĵo. Ĝi estis tutsimpla fakto, kvankam mi ne parolis ĝin. Kiam mi estis 10-jaraĝa, mi ’ komencis partoprenadi memstare esperantistajn aranĝojn. Tio certe tre influis mian vivon. Antaŭe mi tute ne pensis pri tio, sed iom post iom mi rimarkas ke Esperanto grave influis mian pensmanieronVi ja ĉiuj scias ke en mia lando okazis terura milito. Ĉi postlasis profundajn spurojn. Multaj kroatoj kaj serboj bedaŭrinde ne plu estas amikoj. Pere de Esperanto mi havas tre specialan rigardon al la mondo. Mi scias, ke dum la vivo la homo renkontiĝas kun amikoj sed ankaŭ kun malamikoj. Esperantistoj ne estas esceptoj, sed mi rimarkis ke tiuj vortoj inter esperantistoj havas tute alian signifon. Por esperantistoj ne ekzistaj malamikaj popoloj, sed nur malamikaj unuopuloj. Eble pro tio ĉar ni ne vivas nur en niaj hejmlandoj, ni vivas samtempe ankaŭ en Esperantujo, kaj ĝi estas iom pli granda ol la tuta mondo. De kiam mi havas tian senton, mi ne scias. Tio evidentiĝis jam kiam mi por la unua fojo memstare partoprenis Esperantan aranĝon eksterlande. Nia infana grupo de Kroatio vizitis Anglion. Reveninte hejmen ini rakontis al inia patrino pri belaj tagoj tie. pri tio kion mi vidis, kun kiu mi ludis, kion mi manĝis ktp. Sed, plej multe mi parolis pri iu homo kiu forte impresis min. Li estis tre gaja kaj helpema, li ŝercis kun mi, akompanis min je multaj friponaĵoj, zorgis pri tio ke mi ne malsatu, ke mi ne soifu. Li estis tutsiple kara kaj tre gaja persono. Mi ege ŝatis lin.Tie mi ankaŭ fotadis kaj poste senpacience atendis vidi fotojn faritajn de mi mem. Kiam finfine ili estis pretaj rni rapidis montri ilin al la patrino. Ili ne estis aparte bonaj, sed oni sukcesis ion vidi. Mia patrino rigardis kun mi la fotojn kaj demandis: Kaj tiu ĉi nigrulo, kiu li estas?Mi surprizite respondis: Kiu nigrulo? Cu tiu homo? Tio estas mia amiko pri kiu mi rakontas tuttempe al vi.

- Sed vi ne diris ke li estas nigrulo - diris la patrino.Mi ne komprenis kial ŝi diris ke li estas nigrulo. Neniam antaŭe mi havis amikon nigrulon, sed en mia fantazio nigruloj estis homoj de alia kontinento, de aliaj kulturoj, de alia mondo. Ne, mia amiko ne ŝajnis al mi esti nigrulo. Mi tiom. bone kompreniĝis kun li, ke mi tute ne rimarkis ke li estas alikolora. Priskribante lin mi tion forgesis diri. Kial tio povus okazi. Ĉu mi estis daltoniste aŭ malsaĝa knabo kiu ne povas ion rimarki? Tute ne. Fakte mia pensmaniero jam estis tiel formita ke mi ne diferencigis homojn laŭ koloroj, lingvoj, nacioj, religioj. Por mi jam tiam ekzistis homoj kun kiuj mi povas kaj kim kiuj mi ne povas interkompreniĝi.Poste sekvis multaj aliaj aranĝoj, renkontiĝoj, kongresetoj kaj kongresoj. Foje mi partoprenis, foje mi estis helpanto. Foje libervole, foje devige, ĉar mi devis helpi al mia verda familio..Jes, Esperanto ĉiutage iamaniere ĉeestas en mia vivo. Foje ĝi helpas al mi ricevi pozitivan noton en lernejo eĉ kiam mi ne lernis. Gi helpis al mi dum instruhorojn de la latina, angla kaj itala lingvoj. Eble ĝi estas ankaŭ helpilo por miaj bonaj notoj de logiko. Sed ĝi ne helpas nur al mi, ĝi helpas ankaŭ al mia patrino kiam ŝi deziras forigi min de la domo. Eble ankaŭ nun ŝi permesis al mi vojaĝi Rumanion nur por ke mi ne kverelu hejme kun la fratoj.Antaŭ du jaroj, kiam mi estis 16 -jaraĝa, dum someraj ferioj la patrino ne plu povis elteni niajn friponaĵojn hejme kaj decidis laborigi min iamaniere. Por ke mi ne ĝenu ŝin hejme, ŝi proponis ke mi kun mia amiko Darko gvidu someran Esperanto-kurson por samaĝuloj! Mi iom timis, sed ŝi diris: la kurso estas por viaj samaĝuloj kaj ĝi estas senpaga. Se vi sukcesos - bone, se vi ne sukcesos - ankaŭ bone. Almenaŭ ni provis.Somere mankas gravaj temoj al ĵurnalistoj kaj ili faris grandan artikolon pri nia kurso. Somere en Zagrebo estas malmultaj gejunulo ĉar ĉiuj foriras al la maro, sed kelkaj tamen restis. Ŝajne, ili faris la samajn problemojn al siaj gepatroj kaj la gepatroj sendis ilin al nia kurso. Ni instruis laŭ niaj pedagogiaj metodoj. Sukcese aŭ malsukcese, vi decidu. Nia rezulto estis, ke nia grupo restis kune eĉ post la kurso. Ĝi funkcias siamanire eĉ nun. Ni nun ne renkontiĝas regule, ĉar ni ne havas tempon, sed foje ni partoprenas E-aranĝojn enlande kaj eksterlande. El tiu ĉi grupo, krom mi, al Ciuj alvenis Jelena, kiu mem jam instruis al unu infana grupeto. Darko ĉi- momente estas en Usono, kaj Kaja kongresas kaj plenumas muzikan programon en Vilnius. Ne estas malmulte por grupeto de friponoj kiuj esperantigis nur por ke ili ne nervozigu siajn gepatrojn hejme, ĉu ne9
David Rey Hudeček
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Kongresa temo en Vilno: 
Universalaj Kongresoj: 
100 jaroj de interkultura 
komunikado

“Teippo” citas el 
toprezento de s-ino

Song Jeong-ok

Mi sidas sur la podio, ĉar miaj spertoj pri la kongresoj 
estas tiel specialaj, ke mia vivo komplete ŝanĝiĝis. Mi rakon
tos la spertojn, per kiuj ni povas tre bone imagi la rolojn de la 
kongresoj.

Mi estis instruistino de elementa lernejo en Koreio. 
Antaŭ pli ol 20 jaroj kiam mi reeklernis anglan lingvon en iu 
instituto en Busan, mia iama profesoro demandis al mi “Kial 
vi relernas la anglan?” Mi respondis, ke angla lingvo estas la 
internacia lingvo, per kiu mi povas konatiĝi kun la mondo. Li 
diris: “Se vi havas tian celon, prefere lernu Esperanton ” Tiam 
unuafoje mi aŭdis la vorton Esperanto! Kun granda scivolo mi 
demandis al li: “Kio estas Esperanto?” Li klarigis al mi pri la 
ideo kaj la utilo de Esperanto, kiujn ni bone scias. Dum lia 
klarigo mi eĉ tremetis pro la fascina ideo. Kompreneble mi 
ĉesis daŭrigi lemi la anglan.

Iun dimanĉon li sendis al mi sinjoron Ho, de kiu ini 
lernis Esperanton. Sed antaŭ lertigo en Esperanto bedaŭrinde 
mi translokiĝis al malgranda urbo Gochang, kie neniu estis es
perantisto. De tiam mia entuziasmo kaj intereso pri Esperanto 
iom post iom malaperis. Kaj mi preskaŭ forgesis ĝin.

Ĉirkaŭ 10 jarojn poste mi infomiĝis, ke la 79a UK oka
zas en nia lando, Koreio. Pro la novaĵo mi vekiĝis cl mia longa 
dormo!

Kvankam mia lingvokapablo tute mankis, pro mia 
persista peto al la ekzamenisto, mi fariĝis unu el 50 helpantoj 
por la kongreso. Kiel ĝoja mi estis!

Dum la kongreso mi deĵoris en ĉambro Lapenna, kie 
okazis IKU prelegoj kaj aliaj tre seriozaj diskutoj. Neniam 
antaŭe mi renkontis tiom multe da eksterlandanoj, kiuj estis 
tre diversaj, ekzotikaj kaj belaj! Imponegis min, ke ili ĉiuj pa
rolis Esperanton. Larmoj de kortuŝo daŭre fluis sur mia vizaĝo 
kaj dum la inaŭguro kaj en aliaj momentoj.

Post la kongreso mi gastigis en mia hejmo sinsekve 
nederlandanon, jugoslavon, germaninon kaj japanon, kiuj 
vojaĝis tra Koreio post la kongreso. Kvankam mian tutan som
eran ferion mi okupiĝis nur pri la gastoj, mi estis tre kontenta 

kaj feliĉa, ĉar rni parolis kun ili Esperanton kaj lernis multe de 
ili.

Postan jaron mi partoprenis en la UK en Tampereo, 
Finnlando. Ĝi estis mia unua eksterlanda UK kaj mia unua 
vizito al Eŭropo. Dum la bankedo mi renkontis eŭropan vi
ron, kiu estas nuna mia edzo. Dum la kongreso mi konatiĝis 
ankaŭ kun la gastigantoj por mia vojaĝo post la kongreso. Per 
afabla prizorgado kaj amo de gastigantoj mi sukcesis vojaĝi al 
Svedio, Danlando, Germanio, Belgio, Francio kaj Nederlando. 
Dum la vojaĝo mi vere multe ŝokiĝis pro la eŭropanoj, kiuj 
tute alimaniere vivis ol la koreoj! Mia korpo kaj menso estis 
tre okupitaj por digesti kaj kompreni.

De post reveno de la vojaĝo mia vivo tute alidirekton 
iris. Dum longegaj jaroj mia eksedzo kaj mi tre bone harmo
niis. Sed pro mia enamiĝo ne nur al Esperanto sed ankaŭ al 
eŭropa viro, ni ne plu povis harmonie vivi. Ni klopodis kom 
preni unu la alian, sed ne sukcesis. Finfine ni fatale disiĝis! 
Dume ni suferegis kaj lernis multe pri la vivo kaj amo.

Nun mi loĝas en Germanio pli ol 9 jarojn. De tiam 
kiam mi loĝas en Germanio, dum la UK-oj mi sentas min kiel 
en mia hejmlando. Ĉar kiam mi ekloĝis en Germanio mi neni
om parolis germanan ligvon. Imagu, kia senhelpa kaj mizera 
estus mia vivo sen lingvokono en fremda lando! Kiel vi vidas 
min, dum la kongreso mi reviviĝas kiel fiŝo en akvo. Krome, 
pro la kongresoj mi konatiĝas kun novaj landoj kaj kun ties 
popoloj. Kaj mi klerigas, amikiĝas, forigas antaŭjuĝon, lernas 
toleremon k.t.p.

Do, la kongresoj estas floroj de Esperanto. La floroj, 
kies diversaj aspektoj, koloroj kaj aromoj estas tre belaj, lli 
mallonge floras kaj velkas. Sed per la insektoj, kiuj kolektiĝas 
pro la beleco de la floroj, fariĝas la semoj, kiuj denove freŝe 
kreskas por la nova jaro.

El diversaj landoj ni venis en la kongreson por ĝui la 
floron kaj kolekti ties dolĉan mielon laŭplaĉe, laŭkapable, ĉu 
ne?

Song Jeong-ok
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90-a Universala Kongreso de

ESPERANTO
Vilno. 23-30 julio 2005

2194

Kaja Farszky
Kroatio

En aŭtuno 2004 estis decidite pri la Karavano de 
Kroata Esperanto-Ligo. Dum la tuta jaro laboris la gvidanto 
de la karavano Faruk Islamoviĉ kun sia helpanto Tomislav 
Divjak. La 2 l-an de julio 2005 en la aŭtobuso de GeneraItur- 
ist kiu direktiĝis al Litovio sidis 33 kroataj kongresanoj, inter 
kiuj akompananto el Italio. La dektaga restado estis antaŭ ni. 
Pluraj aliaj kroataj kongresanoj veturis per aliaj rimedoj. Se 
kalkuli 3 reprezentantojn ĉe Infana Kongreseto (Tina, Bojan 
kaj Denis Tiŝljar) kaj la partoprenon de Antun Kovač kun la 
prelego ĉe Internacia kongreso de blindaj esperantismoj, oka
zinta same en Vilnius, post UK, nia kontribuo al la lastsomeraj 
eventoj en Litovio vere diversis: Kaja Farszky pianludis kaj 
Vida Jennan per Judita riĉigis Internacian Artan Vesperon. 
Boris Di Costanzo observis evoluon kaj elektojn de Eŭropa Es- 
peranto-Unio, Spomenka Stimec kontribuis al Landa Agado, 
Komitatkunsido, EVA, Akademio, Belartaj Konkursoj kaj pre
cipe al prezento de la multvoluma Zamenhof-Strato dum la 
aŭtora duonhoro de Dobrzynski kaj Zaleski-Zamcnhof. Davor 
Grgat faris grandan servon per informado pri la kongreso en 
Slobodna Dalmacija.

La vojo al Litovio gvidis tra Pollando kaj la gvidanto 
tra Varsovio estis Roman Dobrzvnski, la aŭtoro de la libro Za
menhof-Strato, la libro kiu ekzistas en la kroata dank al Damir 
Mikuličić kaj lia eldonejo Izvori.

Ni spertis Varsovion en ties historia tragedio kaj Var
sovion al kiu ni ŝuldas Esperanton. Ni admiris la urbon kiu 
kapablas elveni el ruinoj kaj malgraŭ ĉio estime konservi sian 
historion.

KROATOJ ĈE LA 
UNIVERSALA KONGRESO 
EN VILNO

Blazono de la 
urbo Vilnius

Ankaŭ Bjalistokon ni vizitis, la nunan Esperanto- 
Centron kaj la lernejon kiu inspiris al L.L Zamenhof la grama
tikajn konceptojn el kiuj kreskis Esperanto.

Nia hejmo en Vilno, “la arbara metropolo”, kiel bap
tis ĝin lia verkisto, polo Cseslaw Milosz, estis Hotelo Sportas. 
Tra la malnova multkultura urbo, “La litova Jerusalemo" hel
pis nin gvidi belega turisma libro el la plumo de la plej grava 
litova poeto Tomas Venclova. Niaj ekskursoj gvidis al Faunas, 
Trakai kaj Kurŝiu kaj al Riga en Latvio.

El Litovio Esperanto ĉerpis siajn radikojn. (Bjalis
toko en la tempo dejuna Zamenhof fizike troviĝis en Litovaj 
provincoj de Ruslanda Imperio.) En la litova Vejseie la juna 
kuracisto foruzis pundojn aa kandeloj por krei sian lingvon.

2400 kongresanoj partoprenis en Litovio! (Zagrebo 
havis ĉ. 700 mapli!) Kaja Farszkv (17-jara) salutis nome de 
Kroatio.

Ni gratulas al niaj litovaj kolegoj por la sinoferoj fari
taj por ke la kongreso sukcesu.

El ĉiuj kongresaj programeroj aparte imponis Kleriga 
lundo kun tuta aro da temoj kiuj prilumis la malfacilan sorton 
de tiu angulo de la mondo. La kongresa temo Universalaj kon
gresoj: 100 jaroj de interkultura komunikado, gvidita de Ulrich 

Lins estis aparte korproksima ĉar el 
ĉiuj la plej „nia": el ĉiaj multaj pri
lumoj, ni publikigas kontribuon de 
korea kongresanino Song Jeok-ok.

Kroataj kongresanoj plej 
multe ĝojis dum la Belartaj Konkur
soj, kiam la libro de Antoaneta 
Klobučar el Esperanto-Societo Li
beriga Stelo el Osijek gajnis pre
mion por la infanlibro de la jaro
2005. Post Hlapic tio estas la dua 
infanpremio al Kroatio! KEL elkore 
gratulas al la familio Klobučar (la 
panjo-aŭtorino, filino-desegnisto kaj 
patro-tradukisto) por la libro kaj la 
premio.

S. Stimec

Kroataj esperantistoj 
dum la ekskurso al la kastelo 
Trakai
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RENKONTIĜO DE 
ESPERANTLINGVAJ 
VERKISTOJ EN KROATIO

Istvan Nemere el Hungario, Roman Dobrzvnski kaj Kara- 
zvina Tempcziuk (Pollando), Julia Sigmond (Rumanio), Spomen
ka Štimec kaj Antoaneta Klobučar el Kroatio estis la verkistoj kaj 
Domagoj Vidović, Davor Klobučar, Zlatko Tišljar, Achtar Etemadi, 
Krešimir Barković kaj Danijela Drakula la tradukistoj kiuj kolektiĝis 
de la 8-10-a de julio en la eta kroata vilaĝo Hraščina-Trgovisee ĉe la 
programo realigita de Kroata Esperanto-Ligo, per financa helpo de 
Ministerio pri kulturo kaj per aŭspicio de Esperantlingva Verkista 
Asocio - EVA . Vera Rokniĉ voĉlegis fragmentojn el Ia verkoj de 
verkistoj. Judita Rey Hudeček kaj Danijela Drakula enkondukis 
la verkon de Istvan Nemere, Spomenka Štimec prezentis Achtar 
Etemadi kaj Zlatko Tišljar prezentis Julia Sigmond. Achtar ple
zurigis ĉiujn per legado de fragmento el la persa libro „Mirindaj 
aventuroj de metilernanto Hlapiĉ“kiun ŝi eldonis ĉe prestiĝa persa 
eldonejo. Julia plezurigis ĉiujn partoprenintoj per nokta pupteatra 
programo.

La verkistoj kaj tradukistoj renkontiĝis inter si la 8-an de 
julio kaj traktis kelkajn literaturajn temojn: ekz. Nobelpremion pri 
literaturo por verkisto verkanta en Esperanto. L a
9-an de julio la publiko venis renkonte al la verkistoj kaj tradukistoj. 
La vetero ne tro dorlotis la aranĝon sed alveturis 43 partoprenantoj 
el Rijeka, Opatija, Osijek, Varaždin, Vrbovec, Bjelovar, Zagreb, Ve
lika Gorica kaj gastoj el Britio, Kanado kaj Serbio kaj Montenegro.

La partoprenantojn nutris inspirita teamo de kuiristoj el 
KEL, gvidita de Jadranka Farszky-Pavica kaj Kaja Farszky. La vinon 
el sia vitejo alportis esperantisto Josip Herceg.

La oficejo de la departamentestrino regalis la gastojn per 
belaj kalendaroj de la preĝejo Belec, kiu estis la celo de la venont- 
taga ekskurso, kiu inkluzivis ankaŭ la viziton al la kroata pilgrimejo 
Marija Bistrica.

Post la prezento de la verkistoj kaj voĉlego el la verkoj, 
aparta estis interesaj komentoj de la verkistoj.

Dum la renkontiĝo Istvan Nemere kaptis specialan intere
son de kroataj ĵurnalistoj: lia romano La vivo komenciĝas morgaŭ 
aperis en la kroata traduko de Zlatko Gali ĉe Mladost en 1989. La 
verko traktas temon de islama terorismo. (La Renkontiĝo okazis 
ĝuste dum la bombatakoj al Londono). Nemere kaj Dobrzynski do
nis apartan intervjuon al la kroata TV. La programo estis elsendita 
vespere la 12-an de julio.

Aparte kortuŝa ero de la evento estis la renkontiĝo de la 
aŭtoro de „Zamenhof-Strato" Roman Dobrzynski kun siaj kroataj 
eldonisto Damir Mikuličić kaj tradukisto Domagoj Vidović. (Ni pub
likigas la prezentitan artikolon de Domagoj Vidović kiu traktas la 
temon de problemo de la tradukado.)

Roman Dobrzynski post la evento renkontiĝis kun kelkaj 
joloj loĝantaj en Kroatio kaj Achtar Etemadi havis akcepton ĉe 
?ako pri libroj kadre de Ministerio pri kulturo.Ŝia veturo al Rijeka 
lavis belan frukton: en Novi list aperis tutpaĝa artikolo de intervjuo 
<un Achtar, pri Esperanto, tradukado kaj Hlapiĉ.

La Kroata „Zamenhof-Strato" ricevis du semajnojn poste 
sian ĝemelan ĉeĥan fraton prizorgita de tradukisto Jiri Patera kaj 
eldonita de Kava-Pech. En UK en Vilno viciĝis tiel du eldonoj de la 
Esperanta „Zamenhof-Strato" apud pola, litova, kroata, japana kaj 
ĉena. La venontaj du eldonoj kiujn ni atendas en decembro 2005 
estas la slovena kaj la slovaka.

Se Ministerio pri kulturo subtenos la aranĝon ankaŭ en 
2006, vi estas bonvena!

S. Štimec

Pri tradukado de“Zamenhof- strato“ 
el Esperanto en la kroatan

Antaŭ preskaŭ du jaroj Spomenka Štimec pro
ponis al mi ke mi traduku libron el Esperanto en la 
kroatan lingvon. Mi devas diri ke mi estis surprizita ĉar 
mi estis "skriba” esperantisto. Do, mi malofte parolas en 
la lnternacia lingvo, mi pli ofte legas aŭ skribas. Ŝi vidis 
ke mi estas dubplena kaj ŝi nur donis al mi tiun libron kaj 
diris ke mi povas legi la libron kaj poste decidi kion fari. 
Mi prenis la libron kaj tralegis ĝin.Temis pri „Zamenhof- 
Strato" de Roman Dobrzynski. La unuajn ĉapitrojn en 
kiuj temis pri la periodo inter du mondaj militoj kaj la 
vivo en Varsovia geto mi tralegis kiel bonan jen spionan 
jen krimromanon, sed ankaŭ kiel la tragedion de unu 
familio. La tuta libro ŝajnis al mi kiel la batalo inter du 
ruzaj kavaliroj kiuj provis enkaptigi unu la alian. Bona 
intervjuanto meritas bonan kunparolanton. Tiuvespere 
mi spektis dokumentan filmon pri svedo kiu tradukas el 
la sveda al la kroata kaj mi decidis provi.

Kiel aspektis tradukado? Unue, kiel Spomenka 
promesis helpon, ni trovis mentoron por la projekto. Tio 
estis d-ro lvo Borovečki. Li tralegis kaj komentis ĉiun vor
ton kaj helpis al mi kompreni cirkonstancojn pri la Mova
do. Mi ne navis komputilon kaj iu devas tajpi. Tion trans
prenis mia amiko, neesperantisto, Ivo Palaversa. Li tajpis 
la tekston kaj retis ĝin al Spomenka kiu printis ĝin kaj 
sendis per poŝto al d-ro Borovečki. La lastan korekturon 
mi faris en Metković, sur komputilo de amiko de mia fra
tino - Tomislav Pleĉaŝ. Tiutempe mi ĵus finis la studion 
de kroata lingvo kaj lingvistiko ĉe la Filozofia fakultato
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en Zagreb kai laboris en mia fako kiel ĉiu kroato - mi veturis en kamio
neto kaj vendis nilonajn sakojn en Dalmatinska zagora. Matene mi labo
ris kaj vespere tradukadis, (tiuvespere mi bicikladis ĝis korbopilkludejo 
kaj ĉiuj demandis kio kuŝas en la sako. Sed mi neniam respondis kion mi 
faras. Mi diris nur ke temas pri Esperanto. Por ili tio ne gravas ĝis la mo
mento kiam mi diris ke oni povas gajni monon. Tiam Esperanto ekestis 
bona afero. Do, estis tre amuze, ĉu ne?

Kiaj estas problemoj? Miai problemoj tradukante estas plejparte 
psikaj. Mi kreskis sur insulo Brač Kaj en mia gepatra idiomo ekzistas la 
vorto “neput” kio signifas “nevo” kaj similas al esperanta vorto “nepo”. Mi 
neniel sukcesis elpuŝi tiun vorton el mia kapo. Mi konstante tradukadis 
“nepo” kiel “nećak ’ anstataŭ “unuk”.

Tradukante mi uzis multajn vortarojn por riĉigi la tekston. Es
peranto kaj la kroata havas du grandajn similecojn kiuj samtempe estas 
grandaj diferencoj. Pri Esperanto ekzistas antaŭjuĝoj ke ĝi estas artefar
ita lingvo. La fonto de tiuj antaŭjuĝoj ne estas esperantistoj, sed neinfor
mitaj homoj. Mi sentas ke ankaŭ ekzistas antaŭjuĝoj ke la kroata estas 
artefarita lingvo, sed la fonto de tiuj antaŭjuĝoj ofte estas neinformitaj 
kroatoj, ne homoj kiuj ne konas la kroatan. En ambaŭ kazoj la antaŭjuĝoj 
ne estas realaj. Esperanto estas artefarita same kiel ĉiu normigita na
tura” lingvo kiel la kroata. Ne ekzistas gepatra parolanto de la norma 
kroata lingvo. Do, la norma kroata lingvo estas por ĉiu kroato almenaŭ 
iomete artefarita.

Pri la kroata ankaŭ kelkaj opinias ke ĝi estas nepreciza kaj 
nesufiĉe riĉa. Tio ankaŭ ne estas vero kaj tio devenas de nia pigreco kaj 
forgesemo. Neniu konas ĉiujn vortojn de unu lingvo. Pro tiu kaŭzo oni 
faras vortarojn. Ankaŭ oni parolas pri Esperanto kiel la lingvo kiu ne es
tas sufiĉe “disvastigita”, kiel la lingvo en kiu ne eblas precize esprimi siajn 
pensojn. La respondon je tiu demando ni povas trovi eĉ en Kroatio kie ni 
havas dekojn da bonaj tradukoj de literaturajoj. Mi esperas ke ankaŭ ĉi 
tiu traduko helpos frakasi tiun maljustan bildon.

Domagoj Vidović

HELPO POR VODNIKOVA 9
Septembro 2005
Donacoj

106. Milan Sudec
107. Davor Grgat
109. Julia Sigmond, Rumanio
110. Roman Dobrzynski, Pollando
111. Zdravka Metz, Kanado
112. Adem Morankic, Germanio
113. Damir Mikuličić
114. Radenko Milosevic

127,86 eŭroj
10,00 eŭroj
10,00 eŭroj 

150,00 eŭroj
1,34 eŭroj 

100,68 eŭroj 
56,52 eŭroj 
26,95 eŭroj

Entute 9.969,33 eŭroj

Mankas 30,67 eŭroj kaj ni superos 10.000 eŭrojn'

Kreditoj
27. Kaja Farszky 36,44 eŭroj

Entute: 2.499,86 eŭroj

MEMBRO DE KEL PROPONITA POR NOBELPREMIO!
Jelka Glumičić estas membro de Esperanto Societo „Viktor Mihoviliĉ" en Karlovac. Ŝi 

estas granda amiko de Esperanto sed ŝi Esperanton ne parolas. Ŝi plurfoje organizis prelegojn 
nri Esperanto en Karlovac kaj la regiono, laste en aŭtuno 2004. Si gvidas la Komisionon pri 
nomaj rajtoj en Karlovac.

La projekton pri la Nobelpremio por virino lanĉis parlamentanino kaj membro de 
Eŭropa Konsilio Ruth-Gaby Vermont Mangold per Svisa Fondaĵo nomata Swiss Peace Founda
tion okaze de la 100-a jubileo de atribuo de la premio al la virino, baronino Bertha von Suttner. 
Ruth-Gaby Vermont Mangold iniciatis la projekton nomumi por Nobelpremio pri paco 1000 
virinoj de la mondo, konstemita de la fakto ke dum 100 jaroj la Nobelpremion gajnis 80 viroj, 20 
organizoj kaj nur 13 virinoj. Per la projekto de kandidatigo de mil virinoj, oni klopodas korekti 
la maljuston al la virinoj.

Inter mil virinoj el 150 landoj troviĝas kiel kandidatoj ankaŭ ses pacaktivulinoj el 
Kroatio. Ĉiu el la ses povus ricevi Nobelpremion. La procedo de la kandidatigo daŭris dum du 
jaroj. Inter ili ankaŭ nia membro Jelka Glumičić. Bondeziroj al Jelka kaj korajn gratulojn! Ni 
atendas decembrojn decidojn.

La atribuo de la Nobelpremio fortigus tiujn mil virinojn kaj montrus ilian laboron kiel 
modelon por la tuta mondo. Esplorantoj el universitatoj de la tuta mondo scienca esploros kion 
tiuj virinoj faris en la kampo de la paco. Per tio estos esplorataj diversaj strategioj de solvado de 
konfliktoj.

UEA klopodas akiri pacpremion kaj la Estraro en 2005 elektis komisiiton por kunor
digi la agadon. La komisiito estas Ivo Osibov el Split.

Spomenka Štimec
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Prvo lice jednine 
- Unua persono de 

singularo 
de Dalibor Brozovic

Prezidanto de Kroata 
Esperanto-Ligo Dalibor Bro- 
zoviĉ publikigis ĉe Matica 
Hrvatska novan libron en la 
kroata lingvo titolita La unua 
persono de singularo. Temas 
pri la libro enhavanta liajn 
publikigitajn kolumnojn en 
la revuo Vijenac inter septem
bro 2000 kaj majo 2003. Ĉar en 
tiu tempo en Zagrebo gastis 
Universala Kongreso de Espe
ranto, unu el 57 artikoloj estas 
titolita Kroatio kaj Esperanto. 
Ni planas publikigi ĝian Espe
rantan version en iu el eston
taj numeroj de Tempo. Al la 
prezidanto de KEL ni dankas 
pro la ekzemplero dediĉita 
por nia biblioteko.

Borka Dobriĉ 
(1957-2005)
Borka Dobriĉ naskiĝis en vilaĝo 

Dobropoljci apud Benkovac, la 18-an 
de januaro 1957. Kvarjara ŝi perdis vid
kapablon. Ni amikiĝis en mezlernejo 
Vinko Bek kaj restis dumvivaj amikinoj. 
Diligenta lernantino, Borka estis ju- 
nularestrino en nia lernejo.

Fininte la mezlernejan instrua
don, ŝi enposteniĝis kiel telefonistino. Ŝi 
estis gaja Kai helpema. Aparte ŝi helpadis 
al malriĉaj homoj kaj infanoj. Esperanto 
estis unu el ŝiaj hobioj.

Ŝi estis membro de Kroata 
unuiĝo de nevidantaj esperantistoj.

La milito kontribuis al ŝia senlo 
de soleco kaj al malsaniĝo. Dum la lastaj 
jaroj ŝi ofte estis en hospitalo.

Dankon al Borka nome de ĉiuj 
ŝiaj geamikoj kaj helpitaj.

Ŝiaj amikoj adiaŭis de Borka 
Dobriĉ la 21-an de junio 2005. Ŝia tombo 
estas en vilaĝo Dobropoljci.

Radmila Popovic

Lovro reklamanta

DAŬBO« MOZOVK

Pruo lice jednine OMAGE

Saionji Masayuki 
(1943- 2005) 

mortis la l-an de marto 2005 en Japanio. Li ini
ciatis proprastilan Yumeiho-terapion metodon 
konsistanta el de li inventita premkneda masaĝo 
kaj ostoĝustigo per kiu li helpis al multaj homoj. 
En la bazo de Yumeiho-terapio estis pezcentra 
teorio: laŭ lia supozo, se la pezcentro de la homa 
korpo formoviĝas, tio povus kaŭzi nian malbon
farton kaj poste malsanon. Li autoris plurajn li
brojn pri la temo, multe vojaĝis kaj konatigis la 
metodon per Esperanto al ĉ. 3000 homoj. Ankaŭ 
en Kroatio li kaj liaj lernantoj edukis posteulojn, 
kiuj en siaj profesiaj masaĝejoj en Zagrebo kaj 
Osijek aplikas la metodon.

Gimnaziano, membro de Studenta Esperanto-Klubo el Za
greb, Lovro Krsnik estis elektita kiel promenanta reklamilo kiu sur sia 
frunto portos provizore tatuitan reklamon de iu firmao. Tiel Ii gajnos 
poŝmonon kiel promenanta reklamilo. Li printempe provokis atenton 
ĉe pluraj junaj homoj. Bedaŭrinde, dum intervjuoj li forgesis mencii ke 
li ankaŭ rilatas al Esperanto kaj gastis interalie en UK en Svedio.

Verkisto Joža Horvat festis sian 90-jaran vivjubileon
Konata kroata verkisto, mondvojaĝanto kaj ŝatanto de la maro Joža 

Horvat festis en marto sian 90-an jubileon kaj en majo gastis en la aranĝo de KEL 
en Hrašćina- Trgoviŝĉe - La meteorita festo. KEL tie prezentis la manuskripton 
de la traduko de lia verko „Wakajtapu“ al la ĉina lingvo, prizorgita de Hu Gou- 
zhu. La verko serĉas en Ĉinio sian eldonejon.

Intertempe la jubileanto rakontis al 50-membra publiko aron da inte
resaj tragediaj sed ankaŭ amuzaj spertoj el lia eventoriĉa vivo. Pri la verkisto 
parolis Durda Maĉkoviĉ kaj la edzino de la gasto Renata Horvat - la unua kroata 
virino kiur ĉirkaŭnavigis la terglobon per ilia velŝipo Besa.
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MI AROGAS DIRI...

Poeto certe mi ja estas!
Atestas ĝin ekstero mia: 
vestaĵĉifonoj, senordaj haroj 
kaj mok’ onia.

Konforme ĉion mi senmonas 
dolornaskante versojn orajn.
Mi hunde mordas la plumingon 
kaj rimojn orelborajn.

Ankaŭ mi revadas multe 
pri fam’ postmorta kaj pri ĉio, 
pri kio povas jam poet’ revadi, 
dum lin sieĝas fantazio.

Nu kontraŭkape vetas mi, 
ke dank’ al mia vivoverko 
kisata estos de multmultaj 
tombŝtono mia - ĉevoja sterko!

POETO CERTE LI JA ESTIS!
Duro (Georgo) Rasan neniam atingis gloron poetan inter esperantistoj, kian li 

meritas. Li konatas kielĵurnalisto kaj regiona literaturisto, kiu verkis dialektajn poeziaĵojn, 
sed inter esperantistoj liaj originalaj poemoj restis malmulte konataj.

Li vivis en Raŝani, kelkdoma vilaĝeto apud Novigrad Podravski, kie li naskiĝis 
la 22-an de aprilo 1912. Kiel 24-jarulo li fariĝis kunredaktoro de la tagĵurnalo “Hrvatski 
dnevnik" kaj kunlaboranto de la gazetoj “Danica"kaj “Hrvatska istina". Komence de la dua 
mondmilito (1940-41) li estis redaktoro kaj eldonanto de la semajna gazeto “Podravec” en 
Virje.

Jam komence de la milito li engaĝiĝis publike kiel maldekstrulo, pro kio la 
ustaŝoj forpelis lin al koncentrejo Jasenovac (1942). El la fifama koncentrejo li tre verŝajne 
neniam revenus viva, sen helpo de sia bopatro Franjo Viktor Ŝignjar, konata publika 
funkciulo, estinta direktoro de Publika lernejo (Građanska škola) en Virje kaj konata pen
tristo. Lia bopatro uzis sian socian statuson, kaj sukcesis savi lin el mortodanĝero.

En la momento kiam li fariĝis kunredaktoro de “Hrvatski dnevnik”, li jam estis 
esperantisto. Li esperantistigis en la jaro 1932, tre verŝajne sub la influo de tiutempa 
laborista Esperanto-movado, en kies vicoj aktivis multaj maldekstre orientitaj politike 
engaĝitaj personoj.

Tre frue Duro Rasan montris sian talenton al poezio. En la jaro de sia 
esperantistiĝo, kiam li estis nur 20-jara, li publikig ankaŭ sian unuan poem-libron nacii 
ingvan - “Lirika” (1932), kiun sekvis en lajaroj post lia reveno el la koncentrejo la du aliaj: 
“Pjesme kao kapi” (1943) kaj “Na beskrajnim putevima” (1944).

Pri Esperanta poezio de Rasan ankoraŭ hodiaŭ ekzistas multaj duboj. Ĉu li ver
kis jam en sia junaĝo, estas malfacile scii, sed eĉ se li verkis tiutempe, ne estis konsil
inde publikigi en Esperanto, se entute eblus fari tion. Post la jaro 1941, kiam formiĝis 
Sendependa Ŝtato Kroatio, satelito de la hitlera Germanio, esperantistoj en la tuta lando, 
sed speciale en Zagrebo, estis persekutataj, la havaĵo de Esperanto-societoj konfiskita aŭ 
bruligita. En tiu momento estis plej saĝe kaŝiĝi kaj ne montri publike sian Esperantan la
boron. Dum miaj historiaj esploroj pri Esperanto el Kroatio, mi konatiĝis kun la vilaĝana 
Esperanto-klubo en Bregi apud Koprivnica, kiu plurkape aliĝis al partizana batalo kaj 
la kluban, tre riĉan Esperanto-bibliotekon, ili kaŝis enterigita en iu stalo. La biblioteko 
saviĝis postmilite. Kombinante la erojn de la historio, mi certas, ke ankaŭ Rasan konis la 
esperantistojn de Bregi, speciale la plej aktivan esperantiston en la tuta regiono de Po
dravina - Hija Puhalo, kiu grandparte sukcesis diskonigi Esperanton inter la loĝantaro.

Kiel aktiva esperantisto, Rasan gvidis Esperanto-kursojn en Virje (1938) kaj Novi
grad Podravski (1940). Post la reveno el la koncentrejo Jasenovac, preskaŭ dum du jardekoj 
li ne estis publike aktiva. Ŝajnas, ke lia reaktivigo okazis inter 1955-1960. Jam en 1956 li 
gvidas novan kurson en Koprivnica (en la tiea gimnazio, kiel ekstera kunlaboranto). Ekde 
1963 li fariĝis kunlaboranto de lokaj radio-stacioj en Novigrad Podravski kaj Đurđevac, 
ĉefe per ŝercoj kaj anegdotoj, kaj la aŭskultantoj memoras lin sub lia pseŭdonimo Durina 
Novogradec. Lia Esperanta biografio, kiun unuafoje publikigis Marinko Gjivoje, notas ke 
li verkis Esperantajn poemojn kiel kunlaboranto de “La Suda Stelo”, sed la konfirmon pri 
tio mi trovis nur en la poemo “Ĉie puloj kaj pedikoj” (LSS 1/1957), kiu estas menciita kiel 
unu el la poemoj el la ankoraŭ neaperigita poemaro "Amaraj poemoj”. Ĉar Gjivoje estis 
ĉefredaktoro de LSS en tiu tempo, verŝajne ĝuste liamerite Rasan fariĝis konata kiel Es
peranto-poeto. Gjivoje rolas gravan rolon ankaŭ en la aperigo de lia poemo en la renoma 
“Stafeto”-!ibro titolita “Reehoj” (jugoslavia poemaro), kiu aperis en 1961 kiel 8-a volumo 
en la beletra serio. Tie ni trovas la poemon Terura sonĝo”, kiu sukcesis elteni kribradon 
de famaj verkistoj, kiaj estas ekz. Marjorie Boulton, kaj metis Rasan en la societon de jam 
tre famaj liaj samgeneracianoj Velebit kaj Vančik. Post tio, dum preskaŭ tri jardekoj, li 
aperigis nenion en la Internacia lingvo. Tamen la poemo “Nokta melodio”, aperinta en 
la unua numero de “Koko” (1988) estas vera majstroverko.

Intertempe Raŝan, bohemo kaj nekutima homo, kiu preferis vivi laŭ propra gusto, sen sociaj baroj, forpasis en 1983. Ne
niu sciis, kie troviĝas la poemaro “Amaraj poemoj”, kiun en lia biografio mencias Marinko Gjivoje. La Esperantaj poemoj, sed sub 
la titolo “Dorno en la koro” supozeble estas parto de la serĉataj “Amaraj poemoj”, lli estis retrovitaj ĉe lia filino en Koprivnica, 
kaj evidente Rasan pretis aperigi ilin en 1978, ĉar la maŝintajpita kaj mane korektita teksto portas tiun jarindikon.

Finfine, sume ni scias pri dudeko da liaj Esperantaj poemoj. Verko negranda, sed kvalite kaj teme interesa. Ĝi montras 
al ni bonan konanton de poezio, melodiko, metriko kaj konon de fundamentaj Esperantaj poetoj, kia estas Kalocsay, sub kies 
evidenta forta influo li verkis. Kelkfoje en siaj poemoj li estas lasciva, eĉ vulgara, kelkfoje tenera, sentema aŭ senbride reala. 
Ĉiukaze, kiel multaj aliaj poetoj, siatempe li estis nekomprenita.

Per ĉi tiu teksto ni redonas al li la merititan lokon inter Esperanto-verkistoj kaj lia kompleta poemaro baldaŭ aperos. 
Josip Pleadin
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MIAŬI A] 2005
Premio por 

la Infanlibro de la 
jaro 2005 proklamita 
en Vilno kadre de 
Belartaj Konkursoj 
de UEA iris al 
Antaneta Klobučar 
kaj Esperanto- 
Societo Liberiga 
Stelo el Osijek por 
Rakontoj sub la 
lito.

La unuan 
premion por la 
branĉo Poezio gajnis 
Benoit Philipe por 
ciklo Ekvadoro el 
kiu ni publikigas 
fragmenton sub la 
titolo Guayaquil.

GUAYAQUIL

transestuare 
bordo krestas igvane

cise buboj ludas pereĥe 

en la rotondo priheroa

stridfajfile gardisto 
malgluas paron da gekisantoj

Detalojn pri la ĉi-jaraj Belartaj 
Konkursoj bv. legi en Fonto, 
abonebla ĉe UEA.

17. 07.2004.


